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פניני הוד

מהרה"ק רבי צבי הירש זי"ע מליסקא בעל "אך פרי תבואה"
מתולדותיו

הירש  צבי  רבי  הרה"ק 

נולד בחודש  זי"ע  מליסקא 

אייר תק"ן לאביו רבי אהרן 

בגיל  מאוהלי.  פרידמן 

מאביו.  נתייתם  שמונה 

מרן  כ“ק  של  תלמידו  היה 

זי"ע,   שלום  השר  אדמו"ר 

בעל הישמח משה, הדברי 

רבי אשר מראפשיץ  חיים, 

ועוד.

ישראל,  לאוהב  התפרסם 

ואלפי  ברך,  ושפל  עניו 

תלמידים דבקו בו. במיוחד 

רבי  תלמידו  התפרסם 

ישעי' מקערעסטיער. 

תרל"ד  מנ"א  בי"ד  נסתלק 

ומנו"כ בליסקא

צאצאיו:

רבי  מקומו  ממלא  חתנו 

רבי  בן  פרידלנדר  חיים 

קליינווארדיין.  אב“ד  משה 

בן  גולדבערגר  יוזפא  רבי 

רבי יעקב מהעלישוי מגזע 

הש"ך. רבי אברהם שוורץ.

אצל הרבי מרוזי'ן
בימי  מליסקא:  הירש  צבי  ר'  הרה"ק  סיפר 
עלומי נסעתי אל הרה"ק מרוזין ומרוב עניותי לא 
ולקח ממני בעל הע־ לי לשלם על הנסיעה,  הי' 

את  ובראותי  לשכרי.  והתפילין  הטלית  את  גלה 
ההרחבה הגדולה בחצר הקודש תמהתי מאוד והי' 
לפלא בעיני, ותפס הרה"ק מרוזין תיכף את מח־

לפנים מחדר  חדר  ביתו  תוך  אל  והכניסני  שבתי 
ופתח לי מגירה והראה לי ואמר "ראה נא שמכל 
מה שמצוי כאן אין בעדי כלום, כי אם שתי חתי־

כות סוכר אלו, אחת לי ואחת להרבנית... וסיים 
הרה"ק מליסקא ואמר: מרוב פחד ורעדה כשדיבר 
נשרו בשעת מעשה שני שי־ ישראל  קדוש  אלי 

ניים מפי.
מאמר מרדכי

• • •

איזהו חכם
היה  זי“ע  מליסקא  הירש  צבי  רבי  הרה“ק 
מקימה של החסידות בהונגריה, והיה גדול אחד 
ששימש כרב למתנגדים, והוא עצמו היה מתנגד 
לפר־ זי“ע  מליסקא  להרה“ק  מאד  והיצר  גדול, 

סם אור החסידות בהונגריה. פעם אחת התבטא 
הרה“ק מליסקא זי“ע לתלמידיו, שאותו רב אינו 
הד־ למשמע  התלמידים  התפלאו  ללמוד.  יודע 

שאמר  כך  על  רבם  את  שאלו  ובהזדמנות  ברים, 
והלא שומעים  ללמוד,  יודע  רב שאינו  אותו  על 
נענה  ועמקות.  חריפות  מלאים  פלפולים  ממנו 
מש־ ורבת  מחוכמת  תשובה  להם  ואמר  הרה“ק 

מעות – ”לדעת ללמוד באמת צריך שכל הישר, 
ואם היה לאותו רב שכל הישר, כבר היה מתקרב 
לדרך החסידות, ואם עדיין לא בא לשאוב מבאר 
ולרדת  ללמוד  יודע  שאינו  כרחך  על  החסידות, 

לעומקו של דבר באמת ובישרות...“
”מפי ספרים וסופרים“ הגש“פ עמ‘ תו

• • •

יגיעת עצמו
ר'  זי"ע אמר על רבי  הרה"ק בעל הייטב לב 
יגיעת  ע"י  כך  שנתגדל  זי"ע,  מליסקא  הערשל 

עצמו, כי אביו הי' איש פשוט.
הללו עבדי ד'

• • •

קמצנותו
פרי  אך  בעל  מליסקא  שהגה"ק  שמעתי, 
זי"ע אמר על עצמו, שנולד במידת קמ־ תבואה 

צנות גדולה, וידוע ומפורסם בעולם גודל הצדקה 
וגמילות חסדים שעשה, ומדת טובו עד להפליא. 
מעשה השם – אב"ש 

• • •

מבאר תורת הישמח משה
בפני  דרשה  זי"ע  משה  הישמח  אמר  פעם 
הקהל, ואחד מן השומעים הקשה לו קושיא על 
דבריו, אך הישמח משה שתק ולא השיבו כלום, 
והוא  זי"ע  מליסקא  הרה"ק  תלמידו  שם  וישב 

עמד וענה תירוץ על קושייתו. לאחר הדרשה פנה 
הישמח משה אל תלמידו ואמר לו, יישר כח שע־
נית לו, ואכן ידעתי גם אני תי' זה, ובכל זאת לא 
רק  דבר  שום  אומר  איני  אני  כי  זאת  לו  השבתי 
אם הוא מתיישב גם עפ"י קבלה ותורת הנסתר, 
ולכן  הקבלה,  תורת  ע"פ  לא מתאים  זו  ותשובה 

לא השבתי לו זאת.  
 בצילא דמהימנותא

• • •

אי אפשר לספור את בנ"י
והיה  הכתוב  ביאר  זי"ע  מליסקא  הרה"ק 
מספר בני ישראל אשר לא ימד ולא יספר, שאי 
אפשר לספור את בני ישראל, כי יש מהם שהם 
אינו  שכלל  ויתכן  מישראל,  רבים  כנגד  שקולים 

בגדר יחיד.
 בצילא דמהימנותא, גל' שמות תשע"ב

• • •

עבודת הקוויטל
זצוק"ל  קלויזנבורג  מצאנז  האדמו"ר  סיפר 
שהרה"ק מליסקא זי"ע היה אומר שעבודה קשה 
יש לו לקבל פיתקא על חולה נפש רח"ל. כי עבו־
דת הצדיק בקבלת פתקא היא לקבל על עצמו את 
צרותיו של זה העומד לפניו. ומאוד קשה לו לה־
שלים בדעתו עם דבר הזה לקבל על עצמו להיות 

חולה נפש רח"ל.
אמרות צדיקים

• • •

רוח הקודש
זצ"ל שפעם אחת שבת  נאסעד  אב"ד  סיפר 
הרהגה"צ מוה"ר צבי האבד"ק ליסקא ז"ל בק"ק 
הי'  המלך  שלחן  אל  הבאים  ובתוך  יע"א  סיגעט 
גם אביו הרב ר' משה ארי' ז"ל, והביא דורון לת"ח 

ע"ה,  הלפרט  נפתלי  הר'  ממרתף  יין  צלוחית 
יינו,  וגם הר' קלמן כהנא כיבד את הרב במובחר 
אכן כאשר הקריב אליו קרבנו וגם עשה פעולות 
מיין  דייקא  שתה  ז"ל  הוא  מיינו,  יישתה  שהרב 
הרב ר' משה ארי' ז"ל, הגם שלא משובח ואדרבה 

מעט חמצי )זייערליך(.
וכאשר ראה הר' קלמן שהרב אינו רוצה לש־
תות מיינו, הרהיב עוז בנפשו עוז לשאלו על טעם 
נעימה  בשיחה  אמריו  ז"ל  הרב  וישיבהו  הדבר, 
שבאמת גם הוא בעצמו אינו יודע הסיבה למה זה 
ועל מה זה, איזה הרגש פנימי ממריץ אותו לש־
תות מיינו של ר' משה ארי' וכפי העולה על רוחו 
ואחד  אחד  שכל  מחמת  הוא  כי  בנפשו  ומדמה 
שורשו,  אל  ולהתקרב  להתדבק  ומתאוה  חומד 
ובודאי היין הזה שהוא שותה הוא מכרם ישראל 
וע"כ נוטה לבו לבחור בו, וכאשר לאחר זמן פגע 
נדברו  אז  נפתלי הלפרט,  בר'  ארי'  ר' משה  הרב 
מלונם,  לבית  הזה שבא  הצדיק  מגדולת  ד'  יראי 
ובתוך הדברים הגיד לו שבאמת יש לו יין במרת־
פו משובח מזה שנתן  לו, רק שגם הוא חשב בנ־
פשו למשפט שלכבוד הרב ראוי והגון להקריב יין 
מאוד  עד  שנתפעלו  ומובן  ישראל,  מכרם  שהוא 

בראותם רוח הקודש דיבר באיש אלוקים הזה.
משמרת הכשרות להגרי"א יאקאב,  גל' 202

• • •

שמחת היהודי
איש  אם  זי"ע  מליסקא  הגה"ק  אמר  פעם 
ואינו מרקד  יהודי הולך ברחוב ותופס בפיאותיו 
כעל כל הון שלא עשני גוי אני מסופק אם הוא....
אוצר ישראל

• • •

אמו מסייעתו
גלות,  פעם  ערך  מליסקא  צבי  ר'  הרה"ק 
הגיעו  פעם  בנו,  עם  יחד  ישראל  בעיירות  וסבב 
לאיזה עיר ונכנסו לביהמ"ד ואף אחד לא הכירם, 
וישבו  אותם  כיבדו  ולא  זהותם  גילו  לא  הם  וגם 
אשה  היתה  עיר  ובאותה  וצמאים.  רעבים  שם 
מקשה לילד ואמה של היולדת נרדמה ובחלומה 
באה אליה אמו של הרה"ק מליסקא, ואמרה לה 
הלא רצונך שתלד בתך למז"ט, הנה כאן בביהמ"ד 
יושב בני והוא גווע מרעב, חושי ותני לו "א צע־
נערל" )מטבע קטן( ובזכות זה תיוושע בתך בי־
שועה שלימה.. ותקם ותיפעם רוחה ומיהרה אל 
שם  דיושב  הוא  אמת  שהחלום  ונוכחה  ביהמ"ד 
לו  וסיפרה  אליו  וניגשה  כל.  בחוסר  אורח  עובר 
ונענה  הנזכר,  מטבע  לו  ונתנה  החלום  דבר  את 
ויקרה שהטרי־ הנה אמא מסורה  בנו,  אל  הה"ק 
חה עצמה ממקום מנוחתה בג"ע העליון, הרי כבר 
היתה יכולה לומר שיתנו "א צוואנציגער" )מטבע 
כפול(, נאר פין הימל האט מען געהייסן א צענער.
מאמר מרדכי

• • •

להפסיק דרשת החתן
סיפר המגיד ר' ארי' מפאפא ז"ל כשפעם היה 
החתן  וכשהתחיל  זצללה"ה,  סופר  החתם  אצל 

הרב משה אהרן אויש
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לומר הפשעטל, הפסיקו הרב מליסקא מלומר. אמר 
החתם סופר להחתן שיאמר עוד, אבל הרב מליסקא 
עליו  תרעומות  סופר  להחתם  והי'  אותו,  הניח  לא 
על שאינו מניח את החתן לגמור הפשעטיל ובפרט 
קושיא  איזה  שאל  בודאי  כי  לגמור,  לו  צוה  שהוא 
שהי' רוצה לשמוע מאתו התירוץ. שאל את הרה"ק 
רבי צבי הירש מליסקא למה אינו מניח אותו לגמור, 
שייך  סוד  מה  החת"ס  א"ל  בזה.  סוד  לו  שיש  א"ל 
בזה, א"ל "דער סוד איז וואס מען קען נישט אויס־
הפל־ לגמור  יכול  אינו  היה שהחתן  וכוונתו  זאגן". 

פול, שכן מפסיקין אותו כדי שלא יתבייש.
חמדה גנוזה 

• • •

ענין השיריים
הגה"ק  ]מורי  רגיל  היה  אשר  את  אזכור  זכור   
מוהר"ש מאונסדארף זצ"ל[ לספר, בעת שחלק שי־

ריים. שהגאון הגדול ר' דוד שיק זצ"ל, האב"ד דעיר 
וקידו־ חולין  מס'  על  דוד  טאקאי בעהמח"ס אמרי 

הגאון  ישראל,  של  רבן  אצל  אחת  פעם  שבת  שין, 
הקדוש מרן רבי צבי הירש ז"ל מליסקא, וכשהרבי 
להגאון  נתן  לא  לחסידיו,  שיריים  חילק  מליסקא 
מטאקאי, באשר ידע כי הוא לא ניסה באלה. ואחר 
השיריים,  את  לחלק  מליסקא  הרה"ק  שהשלים 
נמצא מקור למ־ איפא  הגאון מטאקאי:  שאלו את 

נהג זה בש"ס ופוסקים? והשיב לו הרב הקדוש, כי 
יש להביא מקור לזה מש"ס הוריות, שהאוכל ממה 
את  משכחים  חתול,  שאוכל  וממה  עכבר  שאוכל 
והנה  המאכל,  על  טומאה  רוח  נשארה  כי  הלימוד, 
מדה טובה מרובה ממדת פורעניות, והלא דברים קל 
וחומר, במי שאוכל ממאכל שאכל ממנו איש שפיו 
הרב  חישב  וכך   – טהורות  הנה  וידיו  וטהור,  קדוש 
הקדוש כל האברים שבאדם – בודאי שאפשר להמ־

שיך על עצמו, על ידי אכילת השיריים שלו, קדושה 
הרב  שמע  וכאשר  מזוככות,  טובות  ומדות  יתירה, 
בידו,  שלקח  עד  כך,  כל  נתלהב  אלו,  דברים  הגאון 
את הקערה שאכל ממנה הרה"ק מליסקא, ולא היה 

בה רק שיירי מרק, והטביל עשר אצבעותיו וליקקם, 
ואכל כל מה שמצא בה.

תולדות אפנ"י 

• • •

עושה צדקה עם עצמו
הנה הגאוה"ק רבי צבי הירש מליסקא זי"ע נסע 
בא  וכאשר  מפרעמישלאן,  מאיר  ר'  רבי  הה"ק  אל 
העירה עייף ויגע וחלש ממסע הדרך, רץ איש אחד, 
להביא לו איזה מאכל ומשקה, להחיות נפשו, ואמר 
זי"ע הנה עכשיו הוא מצוה גדו־ הגאה"ק מליסקא 

נצרך  גם אני  כי  ידידי  לי  לה להחיות אותי, תאמין 
להחיות  ומשקה  מאכל  בעצמי  ואקנה  כזו,  למצוה 
עצמי! כן אמר לי מורי הגה"ק מוה"ר שמואל ראזע־

נבערג מאונסדארף ז"ל.
מכתבי אפנ"י  

• • •

הגדול שאינו מתגאה- נשאר 
גדול

הש"י  אם  זי"ע,  מליסקא  הירש  צבי  רבי  אמר 
אצלו  נשאר  אז  מתגאה,  ואינו  לאדם  גדולה  נותן 

הגדולה.
אבני אליהו – תולדות

• • •

נבואה בפיו
האם  הפסוק  ממיטתי  כשקמתי  בפי  נפל  פ"א 
תמנו לגווע, ולא הבנתי פירושו. ואח"כ באותו יום 
בא אלי איש א' שמתו לו ר"ל כמה קרובים ואח"כ 
נפל בנו למשכב והי' לו פחד גדול. והשבתי לו האם 

תמנו לגווע.
אך פרי תבואה

• • •

מעולם לא השיג גבול
זי"ע היה רגיל  הרה"ק רבי צבי הירש מליסקא 
גבול אחרים. כשפתחתי  לא השגתי  לומר: מעולם 
שום  היה  לא  שמעולם  ברחוב  אותו  פתחתי  חנות, 
נזהרתי  בחורים,  עם  למדתי  כאשר  אח"כ  חנות. 
שלא להפסיד לאיזה מלמד, ולקחת רק אותן בחו־
רים שלא למדו עדיין אצל מלמד. אח"כ נעשיתי רב 
בעיר ליסקא, מקום שמעולם לא היה עדיין שום רב. 
כאן  היה  לא  במקום שמעולם  רבי,  נעשיתי  עכשיו 

איזה רבי.
דרכי הישר והטוב החדש עמ' רס"א

• • •

מי שיש לו שכל ישר, נעשה 
חסיד

לאיזה  זי"ע  ליסקער  הערשל'ע  רבי  אמר  פעם 
מתנגד שרצה להראות חריפות ופלפולי דאורייתא, 
בזה"ל, ללימוד התורה צריכים שכל הישר, איך יכול 
לכם שכל  היה  אילו  ללמוד,  יודעים  להיות שהנכם 

הישר היית נעשה חסיד.
אוצר ישראל 

• • •

המחשבה אחר התפלה קובעת
שמעתי בשם הצה"ק מליסקא בעל האפ"ת ז"ל, 
התפלל  א'  שמו"ע.  מתפללים  אנשים  שני  שאמר 
כהוגן וכשיים התפילה אמר לעצמו, ברוך השם שה־
תפללתי יפה, והשני התפלל שמו"ע במחשבו  זרות, 
וכשסיים אמר, אוי לי כי לא התפללתי כהוגן ומצט־
ער מאוד. חשוב בעיני השי"ת תפלת השני יותר מת־
פלת הראשון. שזה השני יש לו עגמת נפש מזה שלא 
התפלל יפה, וזה הצער והשפלות חביב עיני השי"ת.
טיול בפרדס

• • •

יש מצוה שיוצאים יד"ח מהשני
איש תמים שאל פעם להרה"ק מליסקא זי"ע האם 
מצוה לדבר סרה על תלמידי חכמים שאינם מתנהגים 
בדרך חסידות. והשיב לו, אפי' אם הייתי אומר שהוא 
גדולה,  מצוה  בוודאי  הוא  שופר  תקיעת  מ"מ  מצוה, 

ואעפי"כ רק א' תוקע, וכל העם יוצאים בשמיעתו.
דרכי הישר והטוב החדש עמ' רפ"ט

• • •

קופת רבי מאיר בעל הנס
זי"עף מדוע אנו קוראים  בשם הרה"ק מליסקא 
לצדקה שאנו נותנים לקופסאות הכוללים, בשם "רבי 
מאיר בעל הנס", כי רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך 
נקראים בנים למקום, כלומר, אעפ"י שאינם ראויים 
ואינו מגיע להם, בכל זאת המה בנים, והשי"ת מרחם 

עליהם, וממלא את משאלותם כרחם אב על בנים.
אור הישר והטוב עמ' קל"א

• • •

בענין בטחון
איזה  שקונה  מי  כי  משל,  לומר  רגיל  היה  הוא 
עוף, ומכניסו בלול של תרנגולים, ונותן לו שם מזונו־
תיו, ואח"כ כשקונה איזה עוף ומכניסה ג"כ לשם, אז 
דרכה של העוף הראשון לנשוך את השני, כי מפחדת 
שהעוף השניה תאכל הכל, ולא ישאר לה מה לאכול. 
גם  לאכול  יתן  הבעה"ב  הלא  כי  דעת  בבלי  זה  האין 

לעוף השני, באופן שלא תצטרך לקפח את הראשון.
ואח"כ  חנות,  איזה  לו  שפותח  מי  כי  הענין  כן 
בא עוד אחד ופותח ג"כ אותו חנות, אז מפחד הרא־
שון שהשני יקפח את פרנסתו, אבל זה לא נכון, כי 
פרנסה  נותן  והוא  העולם,  של  בעה"ב  הוא  השי"ת 

לראשון, ויש לו די ליתן פרנסה גם לשני.
דרכי הישר והטוב החדש עמ' רס"ב

• • •

 יומא דהילולא י"ד מנחם אב תרל"ד

בית העלמין בליסקא


